VeinTech
A RED WAY
TO FIND VEINS

Technology for
patients with
difficult venous
access.

ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن واﻻ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﭘﺎﯾﺎ ،ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖ  EEATﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت
ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺣﻮزه ﻧﻮزاد و اﻃﻔﺎل در ﺗﺸﺨﯿﺺ رگ ،اﻗﺪام ﺑﻪ
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه  VeinTechﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ در آﺷﮑﺎرﺳﺎزی رگ ﻫﻨﮕﺎم ﻻﯾﻦ
ﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد .ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺛﺮ

رگﯾﺎب ﻧﻮزاد و اﻃﻔﺎل ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری  VeinTechﺟﻬﺖ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی رگ در ﻫﻨﮕﺎم ﻻﯾﻦ

ﺑﻮدن در ﮐﺎرﺑﺮد ،دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  Transilluminationﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ

ﮔﯿﺮی ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺎﻻی  ۹۵درﺻﺪ در ﻗﺴﻤﺖ

ی ﮐﺎدری ﻣﺠﺮب ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از اﺳﺘﻔﺎده

ﻫﺎی دﺳﺖ )ﭘﺸﺖ دﺳﺖ ،ﻣﭻ ،آرﻧﺞ و ﺑﺎزو( ،ﭘﺎ )ﭘﺸﺖ ﭘﺎ ،ﮐﻨﺎر ﻗﻮزک ﭘﺎ و ران( و ﺗﺎ ﺣﺪ

آن در ﺑﯿﺶ از  ۱۵۰ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ در  ۴۰ﺷﻬﺮ اﯾﺮان ﻣﯽﮔﺬرد ،ﺧﺮﺳﻨﺪﯾﻢ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻴﻳﻢ ﺣﺪود

ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﮔﺮدن و ﺷﮑﻢ ﻧﻮزاد و اﻃﻔﺎل را داراﺳﺖ و در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺪارد.

 ۹۸درﺻﺪ از اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از ﮐﺎراﯾﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ وﺳﯿﻠﻪ اﺑﺮاز داﺷﺘﻨﺪ.

دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  Transilluminationﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﻃﯿﻒ ﻧﻮر ﻣﺮﺋﯽ )ﻫﯿﭻ ﺿﺮری ﺑﺮای ﺑﺪن ﻧﺪارد( در ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد رگ

ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن واﻻ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﭘﺎﯾﺎ
ﻓﺎرس ،ﺷــﯿﺮاز ،ﻣـﯿﺪان ﺻﻨـﺎﯾﻊ ،ﭘﺮدﯾـﺲ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ،ﻃﺒﻘﻪ  ،۸واﺣﺪ۸۹

ﻣﻄﻠﻮب وﺟﻮد دارد اﻧﺘﺸﺎر داده و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺑﺎﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
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ﺑﺎﻓﺖ اﻃﺮاﻓﺶ ﺟﺬب ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ،ﺗﻔﺎوت در ﺟﺬب ﻧﻮر ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف،
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THE SOLUTION...

ﮐﺎﻧﺘﺮاﺳﺖ ﻻزم را ﺑﺮای آﺷﮑﺎر ﺷﺪن رگ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

THE SOLUTION

ﭼﺮا VeinTech؟

ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ

رگﯾﺎب  VeinTechﺿﻤﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ درﻣﺎن در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ

رگﯾﺎب  VeinTechﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ در ﺟﻌﺒﻪﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ رگ ،ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﺎری در آن

ﺷﺎرژر و ﮐﺎﺑﻞ

ﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ دﻓﻌﺎت ﻻﯾﻦﮔﯿﺮی در اﯾﻦ

ﮐﯿﻒ ﭼﺮﻣﯽ ﮐﻤﺮی

ﻣﺤﺼﻮل ،ﺑﯿﻤﺎران اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺻﺮﻓﻪ

ﺑﺮوﺷﻮر ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ

ﺟﻮﯾﯽ ﺣﺪاﻗﻞ  ٪۳۰اﻧﮋوﮐﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﯿﺪﻟﯿﻨﮓ،

وﯾﺪﯾﻮ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ

از دﯾﮕﺮ ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮل  VeinTechاﺳﺖ.
ﻃﺮاﺣﯽ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ وزن ،ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶ از
ﯾﮏ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪﮐﺎری رگﯾﺎب ﺑﺮای ﻧﻮزادان ،ﮐﻮدﮐﺎن و
ﺣﺘﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن در ﮐﻨﺎر ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار VeinTech ،را ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪای ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮای ﺗﯿﻢﻫﺎی
ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدهاﺳﺖ.

ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده
رگﯾﺎب  VeinTechﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ رگﮔﯿﺮی ،ﺗﺸﺨﯿﺺ

آﯾﻨﺪه...

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و اﻣﺘﺪاد رگ ﯾﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﻤﻮﺗﺮاﮐﺲ را در ﺑﺪن
ﻧﻮزادان ،ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺮای ﭘﺮﺳﻨﻞ درﻣﺎﻧﯽ راﺣﺖﺗﺮ

اﻣﺮوزه ﺗﻨﻬﺎ دو ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  Transilluminationو  IRدر

ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻻﯾﻦﮔﯿﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .رگﯾﺎب  VeinTechﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اوﻟﯿﻦ رﮔﯿﺎب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم در

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ

ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن واﻻ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﭘﺎﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در
زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزار  ،VeinTechاﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺖ
ﭘﺮﮐﺮدن ﺧﻼء ﻻﯾﻦ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﻗﺪام ﺑﻪ
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ رﮔﯿﺎﺑﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  IRﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻫﻤﯿﺖ ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ واﻻ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﭘﺎﯾﺎ

ﺣﺪاﻗﻞ وزن و

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻬﺮهوری از ﻃﯿﻒ،

 ۷ﺗﺎ  ۱۰روز اﺳﺘﻔﺎده

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ

ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ

ﻧﻮر و دﻣﺎی دﺳﺘﮕﺎه

ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎرژ

وﺳﻌﺖ و ﺷﺪت ﻧﻮر

اﯾﺪهﭘﺮدازی ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ  VeinTech Plusﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﺴﺨﻪ اول اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد
و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪهاﺳﺖ.

